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nnek az évnek is vége lesz lassan! 
Jönnek az ünnepek, készüljünk halkan! 
Az a legnagyobb vágyam, 
hogy legyen fény az éjszakában! 

Már hallom a manók kacagását, 
ahogy jönnek a felhőkön át! 
Hoznak Ők is békét, szeretetet, 
szerencsét, türelmet, de nem eleget! 
Volt egy tél! Átkozott zord tél! 
Holnaptól barátságosabb is lehetnél! 
Mindenki didergett a gonosz fellegek alatt. 
Hideg volt: a csermelyek sem csobogtak. 
Volt egy tavasz! Enyhe, új tavasz! 
Elkezdődött egy újabb almanach! 
Friss és üde a természet mindenhol, 
a szívek kánonba dobognak ilyenkor. 
Volt egy nyár! Átkozott meleg nyár! 
Árnyékban, halkan turbékolt a gerlepár. 
A hűvösre sietett minden, és mindenki, 
érdemes ilyenkor duplán magunkra figyelni! 
Volt egy ősz! Enyhe, szép ősz! 
Már pihen a medve, a sün, a csősz! 
Gyönyörű dolgokat lehetett látni a horizonton, 
s ez megnyugtatta az embereket, én azt tudom! 
A fenyőfa illata megcsapta orromat, 
eszembe jut sok - sok gondolat: 
sokat játszottunk a bátyámmal, imádkoztunk, 

a befagyott patakra mindig lesunnyogtunk. 
Díszítettük a fát, készültünk a nagy estére, 
ráragasztottuk a csillagot a Betlehemre! 
A fehér karácsony már a múlt. 
A szánkó, a korcsolya már régen elbújt! 
Eltűnt a mezőről a pipacs, 
megszűnt a játszótéren az ipiapacs. 
Már nincs erő! Már nincs idő, 
de most jön egy kis pihenő. 
Testileg, lelkileg felfrissülünk, 
mert a jövő évben újra lesz szerepünk! 
Álmok, és vágyak vesznek minket körül reggel, este. 
Úgy élünk, ahogy az Úr megteremtette. 
Az éterben szól egy varázslatos dallam. 
Ez nagyon szép: meg kell hogy halljam. 
Emlékezzünk, legalább a szívünkben, 
kik részt vettek az életünkben. 
Ők már fönt citeráznak, ott ünnepelnek, 
a gomolygó felhőkről néznek minket! 
Ne csak egy szót, ne csak egy dallamot! 
Ne csak egy pillantást, ne csak egy gondolatot! 
Újra kezdődik a remény, újra kezdődik a január. 
Újra kezdődik sok gondolat, újra kezdődik egy nyár, 
s halkan felcsendült egy éji muzsika a fekete köpeny alatt, 
de az utolsó hangjegy a kottán mégis elmaradt! 
 

Lelovics Tamás 
 

 

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget 
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván 

Ludányhalászi község Önkormányzata 
a Képviselő-testület tagjai 

valamint az Önkormányzat intézményeinek dolgozói nevében 
 

Kovács Imre          Kereszti Márta 
    polgármester                    jegyző 
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Szüreti 
 

Az őszi rendezvénysorozat zárásaként került megrendezésre szeptember utolsó 
szombatján a már hagyományosnak 
számító szüreti felvonulás. Az idei 
évben az égieknek köszönhetően 
napos időnek örvendtünk. 
Szokásosan a horkai falurészről 
indult a falu apraja és nagyja majd 
pár óra elteltével halásziban a 
polgármester úr jóvoltából 
vacsorával zárult a rendezvény. 
Kiemelendő táncosainkról, hogy ez 
évben a fiatalok aktivizálták 

magukat és mindannyian helybéliek voltak. Elnézve őket, bátran kijelenthetjük, 
hogy megérkezett az utánpótlás az elkövetkezendő évek felvonulásaira.  
 

Az idei év rendhagyó mozzanatának számított, hogy településünk első embere 
ünnepélyes keretek közt jelképesen átadta a község kulcsát egy napra a bírónak és 
a bírónénak. Így ők értékelhették a „legötletesebb házeleje” verseny indulóit, és 
adhatták át a „Jó tanuló, jó közösségi ember” meghirdetett pályázat díjazottjainak az okleveleket. 

A középiskolásoktól öt pályázat érkezet be a hivatalba. 
 

Középiskolai kategória helyezettjei: 
I. Gyöngyhalmi Mónika 
II. Nagy Vanessza 
III. Klincsok Veronika Tímea 

 

A felsőoktatásban részt vevők közül hárman adtak be pályázatot, de egy 
pályázat kizárásra került, mert nem felelt meg 
a kiírásnak. 
 

Felsőoktatási kategória helyezettjei: 
I. Pityi Dominika 
II. Abonyi Gabriella 

 

Ezúton is köszönjük részvételeiket a 
rendezvényeken és gratulálunk tanulmányi 
eredményeikhez!   
 

Szintén pozitívumnak számít, hogy az előző évekhez képest többen vettek részt a 
„legötletesebb házeleje” versenyen. Összesen heten díszítették ki portájuk elejét. 
Idén a hivatal és az iskola dolgozói is részt vettek a díszítésben. 
Az összes ötlet kreatívnak bizonyult, ennek köszönhető hogy a bíró és a bíróné 
csak nehezen tudtak döntést hozni. 
Az abszolút első helyezést Oláh Vendel és családja érte el, 2 m³ tűzifa a jutalmuk 

. Őket másodikként a Ráday Gedeon Általános Iskola követi, 1,5 m³ fát érdemeltek ki. A harmadik helyen 
holtverseny alakult ki Ádám Norbert és családja illetve Kereszti Béláné és családja között, viszont a képviselő úr 
lemondott díjáról így Keresztiné Marika nénit illeti a harmadiknak járó 1 m³ tűzifa. 
 

Gratulálunk minden résztvevőnek és reméljük jövőre is ugyanilyen nehéz döntés elé állítják a bírákat!  
 
 

Ünnepi miserend Ludányhalásziban 
 
December 24. vasárnap Advent IV. vasárnapja 

Ludányban 11:00-kor ünnepi szentmise 
Szenteste: Ludányban éjféli szentmise 

 
December 25. hétfő  Karácsony 

Ludányban 11:00-kor ünnepi szentmise 
 
December 26. kedd  Szent István ünnepe 

Ludányban 11:00-kor ünnepi szentmise 

December 29. péntek Halásziban 17:00-kor szentmise 
 
December 31. vasárnap Szent Család Ünnepe 

Halásziban 8:00-kor ünnepi szentmise 
Ludányban 11:00-kor ünnepi szentmise 

 
Január 1. hétfő Szűz Mária Istenanyja főünnep 

Ludányban 11:00-kor ünnepi szentmise

 

Közhírré tétetik 
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1956 koszorúzás és megemlékezés 
 
Az idei évben először hagyományteremtő céllal megemlékeztünk az 
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. 
Amint azt már megírtuk, az önkormányzat a TÁMOP program 
keretében felállíthatta az „ifjú forradalmár” szobrát, amely méltó 
környezetet adott a megemlékezésnek. Az iskola előkertjében október 
22-én este gyülekeztek az érdeklődők.   
A szobron a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal részéről 
Kereszti Márta jegyző és Brunda József alpolgármester helyezte el 
koszorúját. Majd a Ludányhalászi Mesekert Óvoda képviseletében 
Ádámné Nagy Tímea óvodavezető és a Ráday Gedeon Általános 
Iskola képviseletében Kovács Gáborné igazgatóhelyettes rótta le 
tiszteletét. 
A műsor részeként a forradalomról megemlékező irodalmi művek 
hangoztak el, valamint egy rövid összefoglaló az 1956-os események 
településünket is érintő eseményeiből. 
A forradalmi hősök mellett a fiatalon, tragikus körülmények közt 
elhunyt szobrászművész emlékének is szólt az ünnepély. 

 
 

Idősek köszöntése 
 

Advent első hétvégéjén, december 2-án került sor 
az idősek napi rendezvényre. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a meghívottak többsége elfogadta az 
önkormányzat meghívását. Összesen 77 szépkorú 
jelent meg a művelődési házban. A polgármester 
úr köszöntője után az óvodás illetve iskolás 
gyerekek mutatták be műsoraikat.  
Az óvodás korú gyerekek néptáncbemutatóval 
készültek az idősek tiszteletére. Csonka Katalin és 
Ádámné Nagy Tímea – óvónők - tanították be a 
kicsiket. A kislányok szoknyája szintén erre a 
napra készült, melyet óvodavezetőnknek 
köszönhetünk. Sajnos szomorú tény, de 
megemlítésre szorul, hogy hiába a pedagógusok 
igyekezete, ha a szülők nem veszik komolyan az 

intézményen kívüli programokat. Ennek a hanyagságnak köszönhető, hogy pár kisgyerek nem jelent meg a 
rendezvényen, holott a színpadon lett volna a helyük. Szerencsére azonban ebből a zűrzavarból semmi nem látszott, 
hála az óvónők gyors probléma megoldásának és gyerekeik talpraesettségének. 
Az iskolások színes műsorcsokorral kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Láthattunk tőlük egy igazán energikus hip-hop 
táncbemutatót, melyet Léna tanított be számukra. Sisáné 
Szabó Rita tanárnőnek köszönhetően a néptánc idén sem 
maradt ki a repertoárból. A tanár-diák énekkar is fellépett, 
örökslágereket daloltak, illetve Nagy Anikó – tanárnő - 
hegedű kíséretével Szabó Valéria furulyált, Görcsi Virág 
pedig gitározott.  Nagy Csenge elszavalta Arany János - A 
méh románca - című versét, felkészítő tanárja Lucza Márta 
volt.   
A közép és felső iskolások (Abonyi Gabriella, Antal 
Viktória, Kovács Dalma, Gyöngyhalmi Mónika és Oravecz 
Máté) köszöntőkkel készültek az idősek számára, illetve a 
felszolgálásban segítettek. 
Köszönjük az óvónőknek, a tanároknak és a gyerekeknek a 
műsorokat, illetve a pedagógusok aktív részvételét is. Szeretnénk még megköszönni Pityi Dominikának hogy ez évben 
betöltötte a konferáló szerepét és Végh Valter Eriknek, hogy idén is gondoskodott a hangosításról. 
A műsorok befejeztével az önkormányzat minden jelenlévőt megajándékozott egy darab led-es elemlámpával. Az idei 
év fellépője Szűcs Judit volt. A finom ebédről idén is az óvodai konyhai dolgozók gondoskodtak, az élőzenéről pedig 
Jenci és zenekara. Hiszen jó ebédhez most is szólt a nóta. 

 

Közhírré tétetik 



Ludányhalászi Hírmondó  - 4 - 

   

Mikulás 
  
Az idei esztendőben is meglátogatta falvunkat a Mikulás a kicsik 
legnagyobb örömére. A Timi Tanya – Kemencés Házában gyűltek össze a 
gyerekek és énekkel várták a jóságos öregurat, majd ezután mikulásunk 
bejárta a falu utcáit is. 
Köszönjük a télapónak és segítőinek, hogy idén is megörvendeztették a 
község apraját.  
 
 

Zongora 
 

Remélhetőleg jövő évben megkezdődnek a felújítási munkálatok a 
művelődési házban, az ott található zongora helyhiány miatt felajánlásra 
kerül, iskolák, zeneiskolák részére. Az intézményekkel való kapcsolat 
felvételben szeretnénk lakosaink segítségét kérni. Amennyiben tudnak 
olyan iskolát, amely igényt tartana rá, azt jelezzék a hivatalban. 
 
 

 
Óvodai hírek 

 

A színes falevelek gyűjtögetését felváltotta a hóemberépítés óvodánk udvarán. A tél beköszöntével már egyre 
kevesebb időt tudunk a szabadban tölteni. A 
mindennapi tevékenységek mellett további két 
fejlesztő célú foglalkozással bővült a pedagógiai 
munka intézményünkben, a Szécsényi 
Pedagógiai Szakszolgálat jóvoltából. Így a 
logopédus mellett már fejlesztőpedagógus és 
gyógytestnevelő is jár a gyerekekhez heti 
rendszerességgel. A hagyományokhoz híven a 
hittan és az angol foglalkozás sem maradhat el. 
Jelenleg 31 gyermekünk van, csoportonként 17- 
és 14 óvodás.  
Az Idősek napján gyermektáncot mutattak be 
óvodásaink a vendégek örömére. A népies 
öltözet és a használt eszközök – a kosár és a bot 
- még színesebbé tették a műsort, melyet 
Csonka Katalin és Ádámné Nagy Tímea tanított 

be számukra.  
Óvodánkba december 5-én érkezett a Mikulás, akit nagy izgalommal vártak már a kicsik. A Mikulás előhírnökei, 
manónak öltözve egy zenés, táncos műsort 
varázsoltak a gyerekek számára.  
A karácsonyi ünnepség színpadán is 
megtekinthetik majd óvodásainkat egy 
pásztorjáték és egy hópehely tánc erejéig, melyre 
Dálnoki Györgyné és Ádámné Nagy Tímea 
óvónénik készítik fel őket.  
Téli szünetünk december 27-től január 1-ig tart, 
az első óvodai nap az újévben, január 2-a lesz. 
Ezúton szeretnék magam és az óvoda dolgozói 
nevében Békés, Örömteli Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Esztendőt kívánni! 

Ádámné Nagy Tímea 
Óvodavezető 

Közhírré tétetik 
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A képviselő-testület ülésein történt 
 

A szeptember 28-i ülésen Kormány Zsoltné igazgató tájékoztatást adott a Ráday Gedeon Általános Iskola 2017/2018 
nevelési évének indításáról. Megköszönte a képviselő-testületnek a parkoló kialakításához nyújtott segítséget. 
 Módosította a testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, majd elfogadta az I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata szükségessé vált, így a képviselő-testület korábbi rendeletét 
hatályon kívül helyezve új rendeletet alkotott a tárgykörben. 
 A korábbi évekhez hasonlóan döntött a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
2018. évi fordulójához való csatlakozásról, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a tovább tanuló diákokat. 
  Elfogadta a képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és 
az intézmény 2017/2018 nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 A Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Társulás társulási megállapodásának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását jóváhagyta a testület. A dokumentumok módosítása Rimóc község önkormányzata 
polgármesterének személyében bekövetkezett változás miatt, valamint a társuláshoz tartozó települések lakosságszámának 
aktualizálása miatt vált szükségessé. 

A középiskolások részére 7.000 Ft/tanuló iskolakezdési támogatást állapított meg a testület. A beadott kérelmek alapján 
22 diák kapta meg a támogatást.  
 Elbírálta a testület a 2016/ 2017. évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázatot, és döntött a pályázat kiírásáról a 
következő tanévre is. A díjak átadására a Szüreti felvonuláson került sor. (A helyezettek névsora a felvonulásról készült 
cikkben olvasható.) A pályázó egyetemisták és középiskolások pontokat kapnak a rendezvényeken való aktív részvételért, 
illetve a szervezésben való segítésért. A rendezvényen a képviselők igazolását kérni kell a következők szerint: Szüreti – 
Kovács Imre; Október 23. – Brunda József; Idősek Napja – Sutor Csaba; Karácsonyvárás – Bódiné Fenyvesi Mónika; 
Március 15. – Szeles Marianna; Anyák napja – Ádám Norbert; Falunap – Végh Imre Gergely. 
 Pályázat benyújtásáról döntött a testület az I. Világháborúban elesett katonák előtt tisztelgő emlékmű helyreállításának 
támogatására, és vállalta a pályázathoz szükséges 251.900 Ft önerőt. 

Pótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezte a testület fa kivágását a horkai temetőben. 
Lakbérbe beszámításra engedélyezte a képviselő-testület a Ludányhalászi, Rákóczi út 117/A szám alatti önkormányzati 

lakás bérlőjének a fürdőszobában elvégeztetett vízszerelési munkák költségét. 
 
Október 26-i ülésén, törvényi kötelezettségének eleget téve, rendeletet alkotott a képviselő-testület a reklámelhelyezésekről, 
továbbá a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről. A rendeletek célja a település építészeti és 
természeti értékeinek védelme, valamint a településkép esztétikus kialakítása érdekében az építési engedélyhez nem kötött 
reklámok, reklámhordozók, cégérek elhelyezésének helyi szabályozása. A szabályok a településképi rendeletbe is beépítésre 
kerülnek majd.  
 Ezen az ülésen került sor a települési arculati kézikönyv javaslattevő szakaszának lezárására. A javasolt helyi építészeti 
értékként védendő építményekről, épületrészekről értékvizsgálati dokumentáció készítése szükséges. Erről, valamint 
tervezési ajánlatának kiegészítéséről nyújtott be javaslatot Usák Tibor okleveles építészmérnök, vezető településrendezési 
tervező.  
 Véleményezte a testület a Nógrád Megyei Kormányhivatal által készített tájékoztatót a településen működő általános 
iskola felvételi körzetének meghatározásáról, és egyetértett azzal. 
 A képviselő-testület 2013-ban fogadta a település öt évre szóló Helyi esélyegyenlőségi programját, melynek 
felülvizsgálatát két évente kell elvégzeni. A terv megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadta a testület, megállapította, 
hogy felülvizsgálat nem szükséges, így a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 
  

November 30-i ülésen írásban adott tájékoztatót a roma nemzetiség önkormányzat elnöke a választások óta végzett 
tevékenységükről.   
 A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló korábbi rendeletét hatályon kívül helyezve, új rendeletet 
alkotott a képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról. Ezzel is törvényi 
kötelezettségének tett eleget a testület. 
 Rendeletet alkotott a testület a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól, mivel a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott pályázaton az önkormányzat részére jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége 101 
erdei köbméter. 
 Ugyancsak rendeletben szabályozta a testület, hogy kik részesülhetnek karácsonyi támogatásban.  
 Felülvizsgálta és módosította a testület a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, mivel a törvény szerint az 
építményadó tárgyi hatálya kiterjed az épület, épületrész mellett a reklámhordozókra is. A testület az így kivethető adó 
mértékét évi 0 Ft-ban határozta meg.  

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét. Önkormányzatunk jogszabályban 
előírt ellenőrzési kötelezettségének továbbra is társulásos formában tesz eleget.  
 Módosította a testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát.  

Közhírré tétetik 
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 Sor került a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása módosításának 
jóváhagyására is, amelyre azért volt szükség, mert hét települési önkormányzat jelezte csatlakozási szándékát a társuláshoz.  

Elfogadta a testület az aljegyzői álláshely betöltésére kiírandó pályázati felhívást, melyről Ludányhalászi, Nógrádszakál 
és Piliny község polgármestere közösen döntött. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5. A munkakör 
legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be. 
 Zárt ülésen bírálta el a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójára 
beérkezett pályázatokat. 
 A képviselő-testület 18 órától közmeghallgatást tartott, ahol VGÜ KFT képviselője tájékoztatás adott a 
hulladékgazdálkodási szolgáltatás megváltozott szabályairól. Sor került az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése helyi 
szabályainak kialakítására is, hogy milyen módon, mikor és hol lehet az összegyűjtött kerti hulladékot elégetni úgy, hogy a 
levegő tisztaságához fűződő érdek ne sérüljön. A szabályozás 2018. január 1. napján lép hatályba. 
  19 órától a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelettervezet véleményezése céljából falugyűlés került 
megtartására.  
 

 

Közmeghallgatás és lakossági fórum 
 

2017. november 30-án falugyűlésen és közmeghallgatáson vehettek részt településünk lakosai. 
 
A közmeghallgatáson köszöntés után a VGÜ Nonprofit Kft képviseletében Győri-Fodor Emese tartott előadást a 
szemétszállítást –és elhelyezést érintő főbb változásokról. Az elhangzottak közül kiemelten fontos információ, 
hogy a közelmúltban szétosztott új, chipes szemétgyűjtők 2017. december 1-jétől már használhatók. 2018. 
január 1-jétől pedig már kizárólag az új szemétgyűjtőkből történik az ürítés. Ezért azok a háztartások, akik 
még nem kapták meg az új szemétgyűjtőt, kérjük, jelezzék ezt december hónap folyamán az önkormányzat 
pénzügyi osztályán. 
A szemétszállítás rendjében, valamint az önkormányzat által nyújtott támogatásokban nincs változás. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a VGÜ Nonprofit Kft. tájékoztatója a hulladékudvarok üzemeltetéséről és 
a hulladék átadásának rendjéről elérhető mind a VGÜ honlapján (www.vgu.hu) mind a település honlapján 
(www.ludanyhalaszi.hu) 
 

A közmeghallgatás második részén sajnálatunkra a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének képviselője nem tudott részt venni, ezért Kereszti Márta 
jegyző ismertette a bel- és külterületi tűzvédelem, valamint az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének 
szabályait. Az immáron jogszabályban kötelezően előírt tűzgyújtási napokként az önkormányzat kedd és 
pénteki napokat jelölte ki. Kivétel ez alól, ha ezek a napok ünnepnapra esnek, mert abban az esetben az 
égetés tilos. A közmeghallgatáson a szabályok, mint tájékoztatás kerültek kihirdetésre, a helyi rendeletet a 
képviselőtestület fogadja el, hatályba lépésének napja 2018. január 1. 
  
Az előadások után a jelenlevők kérdéseket tehettek fel az elhangzottakkal kapcsolatosan. Fülöp Károlyné volt az 
egyetlen észrevételező. Az iránt érdeklődött, hogy mi lesz a régi szemétgyűjtőkkel. Kovács Imre polgármester úr 
válaszolt a kérdésre, miszerint a szemétgyűjtők továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, de 
mindenki tárolhatja ezek után is a saját ingatlanán. 
 
Kovács Imre polgármester a temetők használati rendjét ismertette. Régi probléma, hogy a szétbontott síremlékek 
maradványai éveken át a temetőkben vannak tárolva. Ezért az önkormányzat felhívja mindenki figyelmét, hogy a 
síremlékek építtetőjének kötelessége az esetleges régi síremlék maradványokat elszállíttatni a temetőből. 
Továbbá a közelmúlt tapasztalatai alapján a temetőben járművel várakozni tilos, ez alól csak a speciális 
élethelyzetben vagy egészségi állapotban levők lehetnek kivételek. 
 
A témához kapcsolódóan felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy amennyiben igényt tartanak arra, hogy 
hozzátartozójukat utolsó útjára harangszó kísérje, úgy ezt előre egyeztessék az illetékes temetkezési 
vállalkozóval, vagy kérjenek fel valakit erre a feladatra a községből. 
 
A közmeghallgatást a polgármester úr 2017-es évről szóló rövid beszámolója zárta le, hogy aztán rögtön meg is 
kezdődhessen a lakossági fórum. Témája a településképi arculati kézikönyv tervezet és településkép rendelet 
tervezet, valamint lehetőség ezek véleményezés-munkaközi tájékoztatási szakaszában történő 
véleménynyilvánításra. A fórumon vendégként meghívott Őze János főépítész és Usák Tibor vezető 
településrendezési tervező ismertette a tervezetet. Az összefoglaló után Usák Tibor lehetőséget adott a kérdések 
és észrevételek megfogalmazására is, ezzel azonban senki nem élt a jelenlévők közül. 
A településképi arculati kézikönyv tervezet és a településkép rendelet tervezet egyaránt letölthető a község 
honlapján. 

Közhírré tétetik 
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Iskolai pillanatok 

 

Karácsony a legszebb ünnep. A szeretet, a melegség sugárzik mindenből: pompázik a karácsonyfa és a szeretet 
fényét szórják a füzérek. Ezt a hangulatot valósítottuk meg iskolánkban is, melyet csillogó tekintetek pásztáznak 
nap mint nap. 
Szerencsére tanítás terén is sikerekről tudunk beszámolni, iskolánk képviseletében szép eredmények születtek: 
Deák Dávid és Turányi Martin 5. osztályos tanulók a Szitakötő folyóirat pályázatán különdíjat kaptak. A 
Magyargécen megrendezett szépen és helyesen író versenyen Szabó Valéria (2. osztály) I. helyezett, Oláh Fanni 
(4. osztály) II. helyzetet lett, Varga Regina Stella (3. osztály) III. helyezést ért el korcsoportjában. A Határtalanul 
felnőni rajzversenyen, amely a ZOOM egyesület jóvoltából 
került megrendezésre nyolc tanulónk kapott értékes 
ajándékokat: 1. osztály: Bangó Dezső Szebasztián, Bangó Kiara 
Tifani, Kereszti Petronella Katalin, Ruszó Kamilla, Varga 
Hanga Virág, 3. osztály: Varga Regina Stella, Nógrádádszakál: 
Oláh Szeréna (4. osztály), Oláh Amanada Dorina (3. osztály). 
Gratulálunk nekik, és köszönet a kollégáknak a felkészítésért! 
Iskolai mindennapjainkat változatos programok színesítik, 
bízunk benne, hogy a gyerekek mesélnek ezekről otthon. Jól 
sikerült a Ráday napi rendezvényünk, ahol a kis elsősök avatása 
is megtörtént. „Tök jó nap”-ot is tartottunk, és a 
pályaválasztáshoz kapcsolódóan látogatást tettünk a Timi 
Tanyán és Bagoly Szabolcs telepén, ahol nagyon kedves 
fogadtatásban volt részünk. Ezúton is köszönjük Nekik! 
Kiránduláson vett részt a 6. osztály a Holokauszt 
Emlékközpontba, a 8. osztály pedig Budapesten nézett szét, 
még a repülőtérre is eljutottak. Megérkezett hozzánk a Mikulás, 
és Mikulás-Karácsony váró programra is eljutottunk 
Szécsénybe az alsósokkal. Idősek napjára egy retro KI-Mit-Tud 
produkcióval készültünk (pedagógusok és tanulók együtt), 
nagyon örültünk a közönség tapsának. Karácsonyi ajándékként 
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 
jóvoltából az Erkel Színházban nézte meg 40 gyerek A diótörő 
című mesebalett előadást.  
Bár az év lassan véget ér, élvezzük a szünet minden pillanatát, 
de januárban az iskola újra folytatja munkáját. A mellékelt 
fényképpel, amely az iskolánkban készült, küldjük Önöknek a 
karácsonyi és az újévi jókívánságainkat. 
 

Kormány Zsoltné igazgató 
 

 

Önzetlen fogadalom 
 

Egy kedves, szinte visszautasíthatatlan kérés, nagyon szűk határidő, hozzá egy ismerős név, telefonszám és cím nélkül! 
- Majd megpróbálom még megszerezni a telefonszámukat, és akkor hívlak! – fejeződött be a beszélgetés. 
Azonban rohantak a napok. A lapzárta határideje is a sarkamat taposta már, de se telefonszám, se cím! 
Így hát kénytelen voltam saját, elérhető hírcsatornáim igénybe vételére. A megszerzett adatok birtokában, egy kicsit 
illetlenül és váratlanul kopogtattam be Sztrigán Zoltánék szécsényi lakásának ajtaján. A házigazda nyitott ajtót. – 
Bemutatkoztam, és miután közöltem jövetelem célját, gyorsan a picinyke konyha asztalánál, Marika nénivel – leánykori 
nevén: Baranyi Mária – szemben foglaltam helyet. Az újság olvasói számára, egy rövid bemutatkozásra kértem.  
-1944. végén, Szécsényhalásziban születtem. Édesapám pásztor volt, édesanyám pedig háztartásbeli. Öten voltunk 
testvérek: három fiú és két leány. Nagyon szegényes körülmények között éltünk. 
- Hol járt iskolába, és kik voltak a tanárai? 

- Ludányba jártam, és Végh Erzsi volt az osztályfőnököm. A néptáncot Varga Mari tanította. Nagyon szerettem 
mindkettőt! 
- Ha kérhetném, egy pár gondolatban, legyen szíves, foglalja össze eddigi életútját. 

- Az általános iskola elvégzése után – mivel kitűnő tanuló voltam – Végh Erzsi tanítónő egy hónapig járt hozzánk, hogy 
engedjenek a szüleim tovább tanulni. El is kezdtem a szécsényi mezőgazdasági technikumot, de annyira szegények 
voltunk, hogy abba kellett hagynom, és munkába kellett állnom. A ludányhalászi tanácsnál lettem kihordó és takarító. 
Azonban a tudás utáni vágyam továbbra is megmaradt. 

Közhírré tétetik / Sorsok, emberek 
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Kiadja és előállítja:  
Ludányhalászi Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester 
Tel: (32) 556-020 

 
Szerkesztőbizottság:  

Brunda József, Kovács Krisztián,  
Lelovics Tamás, Nagy Andrea, Puszta Csaba,  

Végh József László 
 

Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com 
Honlap: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo 

 

Olyannyira, hogy életem további része a munkáról és a tanulásról szólt. Munka mellett, a Dolgozók Gimnáziumában 
érettségiztem. Munkahelyemen pedig Rimaszombati Géza bácsi tanított meg a könyvelés minden csínja-bínjára! Ez oly 
jól sikerült, hogy Géza bácsi maga előtt láthatta az utódját! Ugyanis nyugdíjazása után én kerültem az Ő beosztásába. 
Ezután, Eresztvényben, elvégeztem a könyvelői tanfolyamot. Majd férjhez mentem, és az endrefalvi tanácsra kerültem, 
s ekkor végeztem el az anyakönyvvezetői tanfolyamot. Életem útja 1972-ben Szécsénybe vezetett. Itt, a járási Hivatal 
megszűnéséig, mint pénzügyi adminisztrátor tevékenykedtem. Utána a Vízmű következett, ahol elvégeztem a Vízépítő 
technikumot, s mint művezető kerültem nyugdíjba. 

- Mikor, és minek a hatására döntött úgy, hogy a Halászi 

határában található kis Kápolnát minden ellenszolgáltatás 

nélkül rendben tartják? 

- Nyugállományba kerülésem után, minden nap 
kikerékpároztunk Halásziba, az Előd út 4. szám alatt található 
szülői házhoz. Mindig ott mentünk el előtte, és szinte fájt a 
szívem, hogy az enyészeté válik mindenki szeme láttára. – Igaz, 
nem kaptam vallásos neveltetést, de rendszeres templomba járó 
voltam már kiskoromban is. Ám életem folyamán azt 
tapasztaltam, hogy ugyan mindent a saját erőmből kellett 
elvégeznem, de bármibe is fogtam, mindig a jó Isten segítségét 
kértem a megvalósításához, s úgy éreztem, hogy amikor kellett, 
Ő mindig a hátam mögött állt, és támogatott. Így hát úgy 
döntöttem, most rajtam a sor! Egy ici-picit illik nekem is 
visszaadnom. Megkerestem hát Galó Böske nénit, hogy tudja-e 
hol található a kis Kápolna kulcsa. Ő Mester Tomihoz 
irányított, de végül is Zöllei Piroskától kaptam meg, aki a 
Halászi templom sekrestyéjéből adta ide. 
Amikor elkezdtük a rendbe tételt, és ezt Böske néni megtudta, 
sírva köszönte meg. Én pedig, akkor és ott megígértem Neki, 
hogy amíg élünk és erőnk lesz, kívülről-belülről rendben fogjuk 
tartani.  
- Figyelemmel tudja-e kísérni községünk mindennapjait? 

-A szomszédokkal szinte naponta szót váltunk, amikor kint 
vagyunk. Én rendszeresen olvasom a Hírmondót is. Látom a 
virágokat végig a falun, az új ravatalozókat. Hallunk a 
különböző községi rendezvényekről. Most például a 
Falugyűlésről és az Idősek Napjáról. – látom, könnyeivel 
küszködik, de azért folytatja – Imre (mármint a polgármester, 
szerk.) azon van, hogy itt rend legyen! 
- Mi az amit kérne a község vezetéséről? 

- Itt már szinte minden rendben van, vagy legalábbis azon vannak! De ha lehetne: a kis Kápolnán alulról a vakolat már 
sok helyen mállik. Ennek rendbetételét kérnénk. Úgy érzem, nem egy önös érdek! 
- Kedves Marika néni! Engedje meg, hogy községünk minden lakója nevében megköszönjem azt az áldozatos munkát, 
amelyet lakóhelyünkért tesznek. S hagy kívánjak ehhez további erőt, egészséget, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új Évet! 
 
Ahogy kiléptem a lakótelepi ház lépcsőházából, megcsapott a város 
fagyos, ködös levegője. Lelki szemeim előtt a Halászi kis Kápolna, Mari 
néni szülői és Édesanyám pásztói háza jelent meg, s közben Kovács Kati 
mélabús dalának sorai jutottak az eszembe:  
 
„A régi ház körül öregszik minden,  
A kert, a fák, a fal, a bútorok,  
A régi ház körül nagy élet nincsen,  
Sokáig zörgetem az ablakot.” 
 
S miközben szemeim megteltek könnyel, - agyamban még tovább futottak 
a dallamok „.. .Sok jó barát kidől már a sorból…”  
Hiába, - már én is öregszem?! 

Áldott, Békés Ünnepeket!    Brunda József 
 

  

Sorsok, emberek 
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A kimutatások 2016. december 1. és 2017. december 1. közti állapot szerinti adatok alapján készültek 
 

2016.12.01. után elhunyt: 
Puszta József 

Atovics Andrásné 
 

2017-ben elhunyt: 
Nagy Istvánné 
György Erzsébet 
Angyal János Ferenc 
Oláh Béla 
Puszta Andrásné 
Singlár Istvánné 
Baranyi Jánosné 

Balikó Jenő Györgyné 
Nagy József 
Róka Andrásné 
Mészáros Lászlóné 
Balogh Mihályné 
Brunda Józsefné 
Mester János 

Dr Tarr Erika 
Vonsik Lajosné 
Végh Mihályné 
Gazsi Imre 
Nagy Csaba 
Ander Lajos Lászlóné 
Mészáros László 

 
2016.12.01. után született: 

gyermek neve   apja neve  anyja neve 

Ruszó Rebeka   Ruszó József  Gazsi Judit 
2017-ben született: 

Csonka Szolanzs    Csonka Norbert  Lukács Hajnalka 
Víg Amira Alexandra  Horváth Attila  Danyi Andrea 
Szőrös Áron Béla  Szőrös Béla  Ballók Lídia Szabina 
Fazekas Brendon   Fazekas János  Gáspár Renáta 
Horváth Benjámin Krisztofer Horváth Attila  Szőrös Melinda 
Baranyi Bálint   Baranyi Csaba  Baranyi Georgina 
Oláh Lara Mina   Oláh Mihály  Zosa Dzsenifer 
Ongai Dominik Marcell  Ongai János  Rácz Viktória 
Földi Amina   Földi Gergő László Majdán Cintia 
Farkas Noel   Farkas Tibor  Végh Karolina 
Horváth Kendra   Horváth Dávid Renátó Szőrös Zsanett 
Józsa Áron   Józsa Gábor  Kovács Klára 

 
Házasságot kötött: 

 
2017-ben: 

Lukács Hajnalka Anna - Csonka Norbert 
Baranyi Anett  - Kereszti József 
Csábi Klára  - Tari Márk 
Danyi Evelin  - Baranyi Géza Dénes 
Gyulavári Mónika - Bacsik Máté 

 

 
Karácsonyváró est 

 
Az adventi időszak hagyományos rendezvénye településünkön 
a karácsonyváró est, melyre idén december 18-án, az 
eddigiekhez hasonlóan a Művelődési Házba látogathattak el az 
érdeklődők. 
Bódiné Fenyvesi Mónika szívmelengető köszöntője után a 
helyi óvodások kedveskedtek egy zenés-táncos karácsonyi 
életkép előadásával. Majd a Ráday Gedeon Általános Iskola 
tanulói egy jelenetben mesélték el a kis fenyőfa történetét, aki 
a csillagok közé vágyott. A műsort Szabolcska Mihály verse 
zárta Abonyi Gabriella előadásában. Az ünnepély kötetlen 
beszélgetéssel és közös énekléssel ért véget. 
Köszönet illeti Ádámné Nagy Tímea és Dálnoki Györgyné 
Rózsa óvónéniket, valamint Sisáné Szabó Rita és Nagy Anikó 
tanár néniket a színvonalas műsor összeállításáért és 
betanításáért. 
A rendezvény előtt és után az önkormányzat diós és mákos 
ferrentővel, teával és forralt borral vendégelte meg az ünneplő 
közönséget. 

Demográfia 2017 
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Forradalom 
1956 

 
Korábbi cikkünkben „ A hatalommal szemben” címmel már közöltünk visszaemlékezést. Lapunk csupán arra vállalkozhat, hogy a községünk 
lakosainak emlékeit felkutassa, nem vizsgálva az események kialakulásának társadalmi összefüggéseit. Az emlékek viszont alkalmat adnak 
következtetések levonására. (Szerkesztőség) 
 

   Dr. P ISVÁN   
Egy megkérdezett: 
 

Régen találkoztunk István. Egyre gyorsabban szaladnak az évek. 

Lassan nem lesz kitől megkérdezni, hogy szülőfalunk régmúlt 

eseményei hogyan is történtek? Te hogy emlékszel az 1956 - os 

forradalomra? Mi történt a faluban? 
„Az ötvenes években ronda időket éltünk. Nagy volt a 
létbizonytalanság, az elégedetlenség, az ország már tizenegyedik éve 
nyögte a második világháború következményeiként létrejött és szűnni 
nem akaró megszorításokat. A rendszer ellenségképe egyre 
szélesedett. Kezdetben a nagytőkét, aztán a százholdas, később az 
ötvenholdas, végül már a kisbirtokosok is ellenségekké lettek. 
Ludányhalásziban nem voltak nagybirtokosok. Nyolc – tíz hold, 
legfeljebb néhány nagyobb gazda a tizenöt holdjával. Ötvenötben, 
ötvenhatban már őrájuk is rákerült a sor, őket is folyamatosan 
szutyongatták. Mi nem tartoztunk a legnagyobb gazdák sorába, de 
apám szorgalmas ember lévén összegyűjtött egy kisebb birtokot, 
viszont öten voltunk testvérek, ahhoz hogy a család megéljen 
beosztással kellett a szüleimnek gazdálkodni. Apám a salgótarjáni 
acélgyárban dolgozott. Hetente járt haza kerékpárral. A sok gyerek és 
a gyarapodás – ha lassú is volt – rendkívüli teljesítményt kívánt egy 
Első Világháborúban megsérült embertől. Megbecsült ember volt a 
faluba.  Tizenöt éven keresztül töltötte be a Bíró tisztséget, mint 
választott hivatalnok.  Ennek folytán a család többi tagját is különös 
tisztelet övezte. Nekünk, gyerekeknek is példamutatónak kellett 
lennünk. A családban mindenki dolgozott. Én a középiskolát 
Budapesten fejeztem be ezerkilencszázötvenhatban érettségiztem és 
Salgótarjánba helyezkedtem el az AKÖV nél. Ott kaptam állást és 
némi kiképzés után forgalmi tiszti beosztást.  
Mint Pesten élő fiatal, tudtam az ifjúság mozgalmairól. A Petőfi 
körről, 
 a szamizdat kiadványokról, néhány kezembe is került. Később 
ötvenhat októberében a zavargásokról már lehetett vidéken is hallani, 
de a közlekedésnek mennie kellett, a gyárak dolgoztak, alapanyagot, 
készterméket, munkásokat, utasokat szállítani kellett és az AKÖV 
igyekezett ennek a feladatának eleget tenni. Huszadika körül, már a 
faluba is mozgolódott a fiatalság és a középkorú emberek is hozzájuk 
verődtek. Október huszonhetedikén édesanyám bekiabált nekem a 
szobámba, hogy menjek már ki, mert egy csomó ember itt van az 
udvarban és engem keresnek. Gondolkodtam, hogy mit tehetek? 

 
Oka lehetett annak, hogy Téged akartak látni. A fővárost is megjárt 

érettségizett fiatal, a bíró fia, a község ifjúságának a példaképe 

voltál.  
 Mit tehetek én, aki az apja iránti tiszteletet nem rombolhatja, hát 
kimentem. Nagy ovációval fogadtak és közrefogva  
máris a községháza elé toltak – nem nagyon ellenkeztem.  Ott már 
sokan voltak, és erről menet közben az értem jövők beszéltek is. Azt 
mondták, hogy ott az emberek rám várnak. A zavargásoknak volt egy 
önszerveződő magja, amely tulajdonképpen az eseményeket 
irányította. Senki nem látta azt, hogy valójában mi történik. Csak azt 
tudta mindenki, hogy elege van a beszolgáltatásokból, a 
megfigyelésekből, a megfélemlítésekből. 
Elege van az erőszakos TSZ szervezésből. A parasztok egymásra is 
csúnyán néztek azért mer az egyik beállt a TSZ be, a másik meg nem. 
Tulajdonképpen itt senki nem akart rendszerváltást, nem is tudtuk, 
hogy mi az, hanem a rendszer megreformálását szerettük volna. 
Békében és biztonságban akartunk dolgozni és gyarapodni. Élni. 
Vagyis a tömegnek nem volt ideológiája. De ezt a felbőszített, 
kezelhetetlen tömegben megfogalmazni akkor, senki nem tudta.  

Kiabáltak, szitkozódtak, szóval nagy volt a kavarodás. Az 
összegyűltek között pedagógusok is voltak, tulajdonképpen ők 
tartották fenn a rendet. Azt javasolták, hogy menyünk le Halásziba, 
ahol tegnap este lerombolták a szovjet hősi emlékművet. A tömeg 
elindult. Halásziban, a 1914-es emlékmű köré csoportosult. Én láttam, 
hogy a feszültséget valahogy oldani kellene. Aztán unszolásra ugyan, 
de az első világháborús emlékmű talapzatához léptem és elszavaltam a 
Nemzeti dalt. Utána elénekeltük a Magyar Himnuszt és ez lett a 
vesztem. Az emberek még egy darabig a téren beszélgetett, aztán 
megállapodtunk abban, hogy másnap újra találkozunk és lassan kisebb 
csoportokra osztódott, a tömeg, majd mindenki haza ment. 
Később tudtam meg, hogy a hazatérők közül néhányan Ludányban, a 
tanácsházánál elégették a begyűjtési iratokat.  
Miután az önszerveződő magnak tényleges vezetője nem volt, így még 
októberben – huszonkilencedikén - összehoztak egy nagygyűlést ahol 
megválasztották a település tízfős Ideiglenes Forradalmi Bizottságát, 
engem pedig elnökének választottak.  
Mint megválasztott községi vezetőt, Ideiglenes Forradalmi Bizottság 
Elnököt aztán vittek Szécsénybe, ahol már egy magasabb szintű 
vezetés szerveződött. Sokan voltunk ott. Valószínű, hogy a környező 
települések hasonlóan megválasztott vezetői is ott voltak. Minden 
esetre tájékoztattak minket a forradalmi helyzetről. Feladatul kaptuk a 
község rendjének és nyugalmának biztosítását. Aztán elmondták, hogy 
gyűjtés indul, élelmiszerhiány van pesten, a forradalmárok éheznek. A 
községekben élelmiszereket kell gyűjteni, majd jön a teherautó, 
összeszedi a felajánlott dolgokat és viszik pestre. 
A faluból többször is indult teherautó, megrakva, krumplival, 
káposztával, babbal, lisztel, tojással. Ki mit tudott nélkülözni azt 
ajánlott fel az éhezőknek. A több hétig tartó krízis állapot alatt talán 
két – három teherautó élelmiszer gyűlt össze. Viszont nekem nagyon 
rossz érzéseim támadtak annak a tekintetében, hogy a küldemény, nem 
érkezik el a szándékolt helyre. Az érzéseimet konkrét jelek alapozták 
meg. Volt olyan szállítmány, amelyet üzleti alapon értékesítetek. Be is 
fejeztük a gyűjtést. 
 
Kik voltak a szobordöntők, kik voltak az új tisztségviselők, hogyan 

maradtak meg emlékeidben? 

 
Ötvenhat nagyon régen volt. Én bizony már a pontos történetre 
nemigen emlékszem. Annak pedig értelmét nem látom, hogy 
találgatásokba, esetlegességekbe bocsátkozzak. A félrevezető, 
félreérthető információtól pedig tartózkodnék. 
 
Történtek – e említésre méltó események az élelmiszergyűjtést 

meghaladóan?  
 
Bizony történtek kellemetlen dolgok is. Mint említettem fékezhetetlen 
a felzaklatott tömeg és ennek voltak következményei. A TSZ iránt 
ellenszenvvel voltak az emberek és ezt az elnökön próbálták leverni. T 
Ferenc volt a TSZ elnök. Ráadásul neki volt jó bora. A fiatalok- 
minden a miénk alapon- kérték, hogy adjon nekik bort, de az elnök 
nem adott. Elkapták, beletették egy kerekes kútnak a vödrébe – el 
lehet képzelni, hogy fér bele egy vödörbe egy ember akár milyen nagy 
is a vödör – és leengedték a kútba. Addig nem húzták vissza, amíg 
meg nem ígérte, hogy megkapják a bort a követelők. 
Kővel betörték az iskola igazgatójának az ablakát, lopták a fát az 
erdőről. Na, ennek aztán komoly következménye is lett. K Jóskát 
elkapta a rendőr, ahogy vitte haza a lopott fát. Leszállította kocsiról és 
intézkedni készült.  Jóska elkapta őt, felpakolta a kocsira, a fa tetejére, 
felkötözte és végig hurcolta a falun. Ezt aztán nem lehetett semmissé 
tenni. Ennek már voltak következményei. (folytatjuk) 
                Végh József László 

 

Elfeledett történetek 


